KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ: Wydział Prawa i Administracji
INSTYTUT: Instytut Nauk Prawnych
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Zamówienia publiczne i partnerstwo
publiczno-prywatne
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność

doskonalące  (poziom 7)

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW: 042 Podgrupa prawna
KOD ISCED KIERUNKU (wg załącznika): 0421 Prawo
CZAS TRWANIA:

2 SEMESTRY

OPŁATA ZA SEMESTR:

2450,- ZŁ

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85,- ZŁ

REKRUTACJA:
Rejestracja słuchaczy na studia podyplomowe odbywa się online. Kandydaci po
zarejestrowaniu i otrzymaniu potwierdzenia zobowiązani są do przesłania wymaganych
dokumentów do Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
lub ich skanów na adres email a.nowakowska@wpa.uz.zgora.pl. Rekrutacja odbywa się na
podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji
uczestnictwa przez 15 słuchaczy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania
z konta rejestracji elektronicznej
kandydata https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php),
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub
inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich,
 dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł,
 zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 1.6.2021 r. do 31.10.2021 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Komplet dokumenty można dostarczyć:
 elektronicznie na adres:a.nowakowska@wpa.uz.zgora.pl wysyłając skany wszystkich
wymaganych dokumentów – z obowiązkiem przedłożenia oryginału dyplomu oraz
okazania dowodu osobistego w terminie późniejszym,
lub
 pocztą tradycyjną na adres:
Uniwersytet Zielonogórski, Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra

również z obowiązkiem przedłożenia oryginału dyplomu oraz okazania dowodu
osobistego w terminie późniejszym.
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Celem Studium jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów udzielania
zamówień publicznych oraz realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publicznoprywatnego (PPP), ze szczególnym uwzględnieniem wymagań prawnych. Studia służą
zdobyciu kompetencji specjalistycznych w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa
publiczno-prywatnego. Studia zaadresowane są do absolwentów szkół wyższych
zaangażowanych zawodowo w zamówienia publiczne, lub którzy zamierzają podjąć
zatrudnienie w obszarze inwestycji publicznych. Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą
kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu specjalisty do spraw zamówień
publicznych
Warunki ukończenia studiów:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Zamówienia publiczne i partnerstwo
publiczno-prywatne jest obecność i aktywność na zajęciach oraz zaliczenie na ocenę
pozytywną wszystkich przedmiotów objętych planem zajęć. Końcowy wynik studiów ustala
się na podstawie średniej wszystkich ocen.
Zjazdy:
Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w miesiącu, w budynku Wydziału
Prawa i Administracji pl. Słowiański 9, budynek A-41 lub podczas nauczania zdalnego za
pośrednictwem Google Classroom.
KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Ewaryst Kowalczyk e.kowalczyk@wpa.uz.zgora.pl tel. 691 749 859

